
COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS
 
Ús previst: pública concurrència 
 
Condicions: la superfície construïda de cada sector no pot superar els 2.500m² 
(segons el CTE) 
 
Els sectors d'incendi de l'edifici estan dividits segons els usos de cada una de 
les zones, tinguent en compte l'horari d'utilització diferenciat que té cada una 
d'elles: 
 
 Sector 1 (sala de representació)   716m² 
 Sector 2 (camerins i sales d'assaig)  295m² 
 Sector 3 (sala petita i administració)  840m² 
 Sector 4 (bar, cuina i magatzem)  180m² 
 Sector 5 (foyer i serveis de públic)  421m² 
 Sector 6 (magatzem, calderes i ET)  263m² 
 
La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors 
d'incendi ha de ser d'EI90, donat que l'edifici té una altura d'evaquació menor a 
15m. 
 
 
ZONES DE RISC ESPECIAL 
 
zona tamany risc
magatzem 1.116m³ risc alt
sala de calderes 200 < P < 600kW risc mig
cuina 20 < P < 30kW risc baix
magatzem cuina 5 < S < 15m² risc baix
camerins 200 < P < 600kW risc baix
local de comptadors i ET en tots els casos risc baix
 
 risc baix risc mig risc alt
resistència al foc de les parets i sostres 
que separen de la resta de l'edifici EI90 EI120 EI180
necessita vestíbul d'independència no si si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVAQUACIÓ
 
mitjà condició zona dimensionat amplada 
portes i passos A > P/200 > 0,8m S1_sala gran 

200
13533 pt)/(P   

1,35m mín. 

  S2_exterior 
200

12132 pt)/(P   
0,80m mín. 

  S3_exterior 
200

13362 pt)/(P 
 

0,95m mín. 

  S3_sala petita 
200

14590 pt)/(P   
1,00m mín. 

  S4_exterior 
200

1378 pt)/(P   
0,80m mín. 

  S5_exterior 
200

13164 pt)/(P 
 

0,80m mín. 

  S6_exterior 
200

119 pt/P
 

0,80m mín. 

distribuïdors i 
rampes 

A > P/200 > 1m S1_sala gran 
200

13533 pt)/(P   
1,35m mín. 

  S2_exterior 
200

12132 pt)/(P   
1,00m mín. 

  S3_exterior 
200

13762 pt)/(P 
 

1,90m mín. 

  S4_exterior 
200

1378 pt)/(P 
 

1,00m mín. 

  S5_exterior 
200

13164 pt)/(P   
1,00m mín. 

  S6_exterior 
200

119 pt/P
 

1,00m mín. 

 
 
Sala de representació polivalent  
Files amb sortida a passillo per 
un l'extrem: 

A>30cm fins un màxim de 7 seients, en el meu cas 
són 6. 

Files amb sortid a passillo per 
dos extrems: 

A>30cm fins un màxim de 14 seients, en el meu 
cas són 11. 

 
 

OCUPACIÓ
 
sector zona ocupació (m²/p) nº de persones
1 sala de representació (amb butaques) 1persona/butaca 533
 sala de representació (sense butaques) 0,25 1720
2 sales d'assaig 1,5 34
 sala d'atac 2 43
 camerins 2 55
3 sala petita (amb seients) 0,5 590
 sala petita (sense seients) 0,25 1180
 vestíbul 2 105
 sales de reunions 1 63
 administració 10 3
 arxiu 40 1
4 bar 1,5 71
 barra del bar 10 4
 cuina 10 2
 magatzem cuina 40 1
5 foyer 2 150
 serveis de públic unitats 14
6 magatzem 40 5
 sala de calderes 0 0
 sala de comptadors i ET 0 0
 
Ocupació sector 1 (amb butaques):  533 persones 
Ocupació sector 2:    132 persones 
Ocupació sector 3 (amb seients): 762 persones 
Ocupació sector 4:   78 persones 
Ocupació sector 5:   164 persones 
Ocupació sector 6:   19 persones 
 
 
NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD D'EVAQUACIÓ 
 
Sortides sectors i sala: es disposa de més d'una sortida de planta 
Condicions: la longitud del recorregut d'evacuació fins a una 

sortida de planta no excedeix de 50m. 
la longitud de recorregut des de l'origen fins a un 
punt des del qual existeixin dos recorreguts no 
excedeix de 25m. 

 
 


